
UVAJANJE PROGRAMA 
MENTORSTVA ZA IZBOLJŠANJE 
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU  

PROJEKT »UVAJANJE PROGRAMA MENTORSTVA ZA IZBOLJŠANJE 
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU« JE NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA ZA 
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV ZA PROMOCIJO ZDRAVJA NA DELOVNEM 
MESTU V LETU 2015 IN 2016 FINANČNO PODPRL ZAVOD ZA 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE. 

 



Predstavitev projekta  

 Namen projekta „Uvajanje programa mentorstva za 
izboljšanje varnosti in zdravja pri delu:  

 Oblikovati model mentorstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri 
delu, ki ga bo mogoče aplicirati na vsa proizvodna podjetja v 
Sloveniji, s posebnim poudarkom na podjetjih, ki delujejo v okviru 
SKEI (dejavnost kovinskih materialov in livarn, dejavnost 
elektroindustrije in kovinska industrija) ter prispevati k 
zmanjševanju delovnih nezgod med novozaposlenimi.  

 Nosilec projekta je Sindikat kovinske in elektro industrije 
Slovenije, izvajalec aktivnosti pa Kadring, d. o. o. 

 Projekt je delno financiran s strani Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.  

 



Vsebina predstavitve 

Razumevanje 
mentorstva 

Proces 
mentorstva v 

skupini 
Impol 

Kompetence 
mentorjev  

Skrb za VPD 

Teme usposabljanja  



Izvor mentorstva  

 Vzgojitelj, učitelj, vzornik = oseba, 
vredna zaupanja, ki drugim svetuje 
in pomaga  

 Izvor besede „mentor“: 

 Grška mitologija;  

 Mentor - prijatelj Odiseja, pred 
odhodom v trojansko vojno mu zaupa 
v varstvo dom in družino ter vzgojo 
sina Telemaha  

 



Koncept mentorstva 

M - (angl. Manages the relationship) - upravljanje procesa 

E - (angl. Encourages) – spodbuja mentoriranca 

N - (angl. Nurtures) – skrbi za mentoriranca 

T - (angl. Teaches) – uči mentoriranca  

O - (angl. Offers respect) – obojestransko spoštovanje 

R - (angl. Responds to mentee‘s needs) – se odziva na potrebe 
mentoriranca 



Kdaj je mentorstvo uspešno 

 Obojestransko zaupanje 

 Redni stik in pogovor  

 Miselnost: mentor verjame v koristi procesa 
mentoriranja 

 Dobra priprava programa 

 Pristop mentorja (spodbuja, uči) 

 Redna evalvacija uspešnosti dela  

 



Mentorstvo v podjetjih   

 Neformalno  Neformalno 

 Nekatere osebe v podjetju 
prostovoljno prevzamejo 
mentoriranje drugih (prenašajo 
znanje, so drugim v oporo); 

 Pri neformalnem mentorstvu 
interni prenos znanj ni 
definiran; mentor in 
mentoriranec se svojih vlog 
morda niti ne zavedata 

Formalno Formalno 

 V organizaciji obstaja urejen, 
formalen mentorski sistem 
(pravilniki, dokumenti) 

 Ob pravilni uporabi 
predstavlja dober sistem za 
zagotavljanje učinkovitosti in 
kakovosti. 

 Dodatek za mentorstvo, 
prepoznana vloga mentorjev  

 

 



Kdaj je mentorstvo najbolj koristno 

 

 Razvoj ključnih 
zaposlenih in 
naslednikov  

 Uvajanje novih 
sodelavcev, uvajanje 
po daljši odsotnosti 

 

 

 



Uvajanje mentorstva 

Mentorski proces Mentorski proces 

1. Podpora in odločitev vodstva, 
analiza stanja, opredelitev 
sistema mentorstva 

2. Priprava dokumentov 
(pravilniki, akti) 

3. Usposabljanje mentorjev 
(identifikacija in priprava) 

4. Priprava strategije (določitev 
ciljev, sklenitev mentorskega 
dogovora, gradnja odnosa) 

5. Evalvacija (določitev 
kazalnikov za ocenjevanje in 
izvedba analize – št. uspešno 
zaključenih mentorstev, 
stroškovna učinkovitost …) 

Pozitivni vplivi Pozitivni vplivi 

 Ohranjanje motivacije za delo 
pri mentorirancih in 
mentorjih 

 Izboljševanje komunikacije in 
organizac. klime 

 Izboljšanje produktivnosti in 
kakovosti 

 Nadzorovan način prenosa 
znanja 

 Merljivi učinki 
 Uvedba sistema upravljanja 

znanja in intelektualnega 
kapitala podjetja 

 Stroškovno učinkovit sistem 
 
 
 



5 stopenj prenosa znanj 

1. Priprava mentorja na usposabljanje 

2. Razlaga mentorja 

3. Izvedba mentoriranca ob nadzoru mentorja 

4. Samostojno izvajanje mentoriranca 

5. Evalvacija procesa in dajanje povratne 
informacije 



MENTORSTVO V 
SKUPINI IMPOL 



Potek programa mentorstva v 
skupini Impol  
 Vsakemu zaposlenemu je določen mentor ob zaposlitvi, 

 mentorja dodeli vodja procesa v sodelovanju s kadrovsko službo, 

 mentor pripravi program usposabljanja v sodelovanju z varnostnim 
inženirjem, 

 določi se čas usposabljanja (navadno 3 mesece ali 6 mesecev), 

 mentor je dolžan zaposlenega usposobiti po pripravljenem 
programu, 

 po zaključku usposabljanja se izvede praktičen preizkus znanja po 
programu, ki ga vodita vodja proizvodnega procesa in varnostni 
inženir; na preizkusu se preveri znanje s področja kakovosti, 
varstva pri delu, varovanja okolja in splošno poznavanje 
organizacije; poda se ocena uspešnosti zaposlenega s strani 
mentorja, zaposleni poda povratno informacijo o mentorju, 

 če zaposleni preizkusa uspešno ne opravi, ga ponavlja oziroma ob 
res slabem razumevanju postopkov ne dobi podaljšanja zaposlitve. 

 



Naloge mentorja 

Pregled ključnih nalog mentorja  Pregled ključnih nalog mentorja  

 Priprava programa 
usposabljanja 

 Predstavitev delovnega procesa 
 Vpeljava v delovni proces 
 Praktični nasveti (kako je s 

koriščenjem malice …) 
 Izvedba programa po planu in 

sprotno preverjanje 
razumevanja vsebine s strani 
mentoriranca 

 Dodatna pojasnila glede 
varnega dela in uporabe OVO 

 Zaposleni se nanj obrača z 
vprašanji 

 Po poskusnem obdobju poda 
oceno zaposlenega 
 

 

Praktični nasvet: Zabeležite si glavne 
uspehe in težave, na katere ste 
naleteli med procesom mentorstva. 
Redno spremljanje aktivnosti 
mentoriranca je osnova za objektivno 
oceno njegove uspešnosti! 



Plačilo 

 Dodatek za mentorstvo: 

 Delavcu mentorju praktičnega pouka in 
mentorju za usposabljanje brezposelnih oseb 
pripada dodatek v višini 1,0 točke na uro. 
Dodatek se obračuna delavcu le za čas, ko je 
opravljal to delo.  

 Vir: 28. člen Podjetniške kolektivne pogodbe  



Primer programa -1 

DELOVNA OPRAVILA Oznaka navodil za delo in varno delo Ocena (1-5) Podpis mentorja Podpis zaposlenega 

uporaba metra, pomičnega merila in mikrometra ND 090 001, ND 090 002, ND 090 003       

Izvajanje preventivnih vzdrževalnih pregledov/posegov ND 045 004       

navodilo za ravnanje z natrijevo lužino, kalilnica, recipeinti ND 051 023, ND 045 003       

navodila za sklad. in ravnanje z nevarnimi snovmi: acetilen,  NRO 045 201, NRO 045 202       

Delo z mobilnimi stroji v vzdrževanju cevarne ND 045 208       

delo z krožno žago , hidravlično stiskalnico, stebelnim vrtalnim 
strojem, tračno žago, stružnico, brusilnim strojem,  

ND 051 350, ND 051 351, ND 051 352, ND 051 350, 
ND 051 357,  ND 051 356, ND 045 205       

plinske instalacije ND 045 002        

zaprti hladilni sistem ND 045 207, ND 045 206       

Izpolnjevanje obrazcev ND 045 202, ND 045 402       

Prečrpavanje soli v kalilnici ND 051 080       

Kompresorska postaja ND 051 339, ND 051 364       

delo z ročnim orodjem, električnim ročnim orodjem, 
hidravličnim dvižnim vozičkom,  

NVD 051 357, ND 045 001 
      

pregled bremenskih sredsterv ND 051 341       

dvigala, konzolno dvigalo, viličar, hidravlična dvigalka ND 045 203, ND 051 002, ND 051 009       

Izvajanje in priprava preventivnih posegov ND 045 202, ND 045 402       

Kontrola in nadzor plinskih naprav ter nastavitve ND 045 002        

gretje ležajev, biološka čistilna naprava,          

Hidravlika, hidravlične sheme in elementi, izdelava 
hidravličnih cevi,          

USPOSABLJANJE ZA DM: VZDRŽEVALEC 2 - 
strojno Ime in priimek novozaposlenega: 

Št. dokumenta: 6.18-MDV-program usposabljanja Ime in priimek mentorja: 

Datum začetka izobraževanja: 01.06.2015 Datum zaključka izobraževanja: 02.09.2015 



Primer programa - 2 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU   Ocena (1-5) Podpis mentorja Podpis zaposlenega 

Pozna zahteve po uporabi zaščitnih sredstev in jih upošteva         

Pozna pravila obnašanja in varnega dela ter jih upošteva         

Pozna lokacije gasilnih aparatov in omaric za prvo pomoč         

Pozna in razume navodila za varno delo v vzdrževanju  NVD 045 001, ND 045 001, NVD 051 357, NVD 101 001       

Pozna politiko poklicnega zdravja in varnosti Politika PZV       

Pozna in razume oceno tveganja za svoje delovno mesto ENT        

Pozna zahteve po uporabi zaščitnih sredstev in jih upošteva OP 009 011       

Pozna pravila obnašanja in varnega dela ter jih upošteva         

Pozna lokacije gasilnih aparatov in omaric za prvo pomoč požarni red       

Navodila za varno delo NVD 101 001, NVD 034 001,        

USPOSABLJANJE ZA DM: VZDRŽEVALEC 2 - strojno Ime in priimek novozaposlenega: 

Št. dokumenta: 6.18-MDV-program usposabljanja Ime in priimek mentorja: 

Datum začetka izobraževanja: 01.06.2015 Datum zaključka izobraževanja: 02.09.2015 



Primer programa - 3 

VAROVANJE OKOLJA   Ocena (1-5) Podpis mentorja Podpis zaposlenega 

Pozna sistem ločevanja odpadkov in ločuje odpadke NRO 051 001       

Ve kako ukrepati v izrednih razmerah OP 003 006       

Pozna zahteve za vzdrževanje čistega delovnega okolja         

Pozna politiko varovanja okolja Politika RO       

Ravnanje z nevarnimi snovmi - olja in maziva NRO 051 020, NRO 051 002       

INFORMACIJE O PROCESU   Ocena (1-5) Podpis mentorja Podpis zaposlenega 

Pozna in razume organizacijo in delovanje vzdrževanja PCP ON 045 001, ON 045 002,        

Pozna osnovne značilnosti proizvodnega procesa Cevarna         

Pozna delo na vseh linijah znotraj PP livarna         

Razume pomen kakovosti izdelkov za nadaljnje procese         

Razume predelavo aluminija znostraj skupine Impol         

delovni čas, evidentiranje prisotnosti,…         

alkoholiziranost in kajenje na DM OP 009 004       

USPOSABLJANJE ZA DM: VZDRŽEVALEC 2 - strojno Ime in priimek novozaposlenega: 

Št. dokumenta: 6.18-MDV-program usposabljanja Ime in priimek mentorja: 

Datum začetka izobraževanja: 01.06.2015 Datum zaključka izobraževanja: 02.09.2015 



KOMPETENCE 
MENTORJA 



Ključne veščine  

 Aktivno poslušanje 

 Sposobnost gradnje zaupanja 

 Sposobnost motiviranja 

 Postavljanje ciljev in 
identifikacija realnega stanja 
(znanja in sposobnosti 
mentoriranca)  

 Upravljanje s tveganji (za 
zdravje in varnost) na DM 

 Zmožnost introspekcije 

 Dobre interpersonalne 
veščine 

 Aktivno poslušanje 

 Sposobnost prevzemanja 
odgovornosti 

 Predanost delu 

 Pripravljenost na učenje 

 Sposobnost dojemanja 
podanih vsebin 

 Zaupanja vreden – opravi 
dogovorjene aktivnosti in 
varuje morebitne poslovne 
skrivnosti  

 

Veščine učinkovitega mentorja Veščine dobrega mentoriranca 



Podajanje razlage 

 Razlaga naj bo jasna, fokusirana 

 Razlaga na primerih  

 Pridobivanje povratne informacije – 
mentorirancu ob koncu postavite relevantno 
vprašanje, vezano na vsebino, ki ste jo 
pojasnili. 

 



Proces mentoriranja 

•Sposobnost gradnje 
zaupanja  

•Pritegnitev 
mentoriranca, 
gradnja njegove 
predanosti  

•POSTAVLJANJE 
MEJA 

Začetek 

•Pozitiven, 
spodbuden odnos s 
strani mentorja 

•Motiviranje in 
ohranjanje zavzetosti 
za delo 

•SODELOVALNI 
ODNOS  

Sredina 

•Zmanjšanje 
navezanosti 
mentoriranca na 
mentorja 

•Povsem samostojno 
delo mentoriranca 

•RAZVOJ 
DOLGOTRAJNEGA 
SODELOVANJA 

Konec 



VARNOST IN ZDRAVJE 
PRI DELU 



Ključna dejstva 

 V Evropski uniji vsakih nekaj minut nekdo umre zaradi vzrokov, 
povezanih z delom. 

 Vsako leto se na sto tisoče delavcev poškoduje pri delu. 

 Moški doživijo več nezgod kot ženske. 

 Stopnja pogostosti nezgod je pri mladih delavcih višja kot pri drugih 
starostnih skupinah; starejše delavce doleti več nezgod s smrtnim 
izidom. 

 Stopnja pogostosti nezgod je višja v malih in srednje velikih podjetjih 
(MSP).  

 Stopnje pogostosti nezgod so višje v nekaterih sektorjih, vključno s 
kmetijstvom in gradbeništvom. 

 Nezgode, ki se pripetijo ponoči, so pogosto usodnejše od nezgod ob 
drugih urah.  

 Najpogostejše nezgode so rane in površinske poškodbe. 

 Stopnja pogostosti nezgod je višja pri izmenskih delavcih. 

 
Vir:EU agencija za varnost in zdravje pri delu 



Ključna dejstva 

 V letu 2014 je bilo v RS SLO prijavljenih kar 9448 delovnih nezgod, 23 s smrtnim izidom. 

 Najpogosteje poškodovani deli telesa v vseh dejavnostih so: prsti roke: 28,08 %, noga, vključno 
s kolenom: 12,04 %, skočni sklep: 5,00 %, hrbtišče roke, dlan: 5,82 %, komolec, podlaket: 4,49 
%, stopalo: 4,62 %, zapestje: 4,13 %. 

 

Število poškodb pri delu na 100 000 prebivalcev, Slovenija in povprečje držav, vključenih v EU pred 
letom 2004, 1985-2010(2011)  

Vir podatkov: WHO/EUROPE, European HFA Database, March 2014 



 
Število smrtnih poškodb pri delu na 100 000 prebivalcev, Slovenija in 
povprečje držav, vključenih v EU pred letom 2004, 1985-2010 (2011) 
 

Vir podatkov: WHO/EUROPE, European HFA Database, March 2014 
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Ključna dejstva 

Najpogostejši 
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Usposabljanje na delovnem mestu 

ZVZD-1 (Ur.l.43/2011, 38. člen) 
• (1) Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, pred 

razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob 
spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. 

• (2) Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga 
mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste 
nevarnosti. 

• (3) Usposobljenost za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu. 

• (4) Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za 
delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in 
poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne 
bolezni pogostejše. 

• (5) Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let. 

• (6) Inšpektor za delo lahko po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi uskladitev programa 
usposabljanja s posebnostmi delovnega mesta glede na oblike in vrste nevarnosti. Inšpektor za delo lahko 
po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu odredi tudi preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za 
varno delo. 

• (7) Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v njihovem delovnem času in zanje brezplačno. 

 



Kako projekt mentorstva prispeva 
k zmanjševanju delovnih nezgod? 

 Izboljša se razumevanje zahtev delovnega 
mesta, opredeljenih postopkov in zadolžitev 
glede varnosti in zdravja pri delu. 

 Praktični preizkus preverjanja usposobljenosti 
(tudi s področja VPD) daje povratno 
informacijo glede usposobljenosti zap. in je 
osnova za morebitna dodatna usposabljanja. 

 Usposabljanje na DM je zakonska obveza 
delodajalca.  



Kako lahko program mentorstva 
vpeljete v vašem podjetju? 

 Predstavite program vodstvu podjetja in vodstvu 
kadrovske službe. 

 Skupaj s kadrovsko službo in vodji procesov 
oblikujte nabor mentorjev, ki morajo biti ustrezno 
usposobljeni za izvajanje mentorstva.  

 Določite koordinatorja programa.  
 Po potrebi dodatno usposobite mentorje.  
 Pripravite plane usposabljanj, ki naj jih pregledajo 

in dopolnijo varnostni inženir, kadrovska služba 
ter vodja procesa, v katerem bo zaposleni delal.  

 Začnite z izvajanjem programa in redno 
spremljajte njegovo učinkovitost.  

 



NAJLEPŠA HVALA! 


